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مذاکره  شرمن با وزیر خارجه چین درباره ایران 
وزارت خارجــه آمریــکا اعــام کرد که معــاون وزیر خارجه این کشــور 

گفت وگویی با وزیر خارجه چین درخصوص ایران داشته است.
به گزارش ایسنا، به نقل از واشنگتن پست، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
روز دوشــنبه اعام کرده است که وندی شرمن، معاون وزیر خارجه این کشور 
در دیداری با وانگ یی، وزیر خارجه چین بر اهمیت همکاری بر سر گستره ای 

از مسائل کره شمالی و ایران تاکید کرده است.
وزارت خارجــه چین نیز اعام کرده که معاون وزیر خارجه آمریکا از چین 

در زمینه حل موضوع هسته ای ایران کمک خواسته است.

ویژه

محدودیت کرونایی برای سفر ایرانیان به آمریکا
ســخنگوی کاخ ســفید اعام کرد در موقعیت فعلی شــیوع سویه دلتای 
ویروس کرونا، این کشــور محدویت های ســفر اعمال شــده اش برای ورود 

شهروندان غیر آمریکایی به این کشور را لغو نمی کند.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز، کاخ سفید روز دوشنبه تایید 
کرد که آمریکا محدودیت های ســفر فعلی  به این کشور را به خاطر نگرانی ها 
از شیوع  ســویه دلتای ویروس کووید-۱۹ که قدرت سرایت باالیی دارد و به 
خاطر آمار رو به افزایش مبتایان به کرونا »در این موقعیت« برای مســافرانی 

از کشورهای متعدد از جمله ایران لغو نمی کند. 
این تصمیم که ابتدا توسط رویترز گزارش شده بود، پس از یک نشست رده 
باال روز جمعه در کاخ ســفید  اعام شد. این یعنی محدودیت های بلند مدتی 
که از ســال ۲۰۲۰ مانع سفر تعداد زیادی از جمعیت جهان به آمریکا می شد، 

در کوتاه مدت برطرف نخواهد شد. 
جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه در این باره گفت: با توجه به 
وضعیتی که امروز در آن قرار داریم و با وجود سویه دلتا، محدودیت های فعلی 

سفر را در این موقعیت حفظ می کنیم. 
آمریکا در حال حاضر، مانع سفر بسیاری از شهروندان غیر آمریکایی به این 
کشــور می شود که در ۱۴ روز گذشته در انگلیس، ۲۶ کشور اروپایی شینگن 
کــه کنترل های داخلی مرزی ندارند، ایرلند، چین، هند، آفریقا، ایران و برزیل 

بوده اند. 
محدویت های خارق العاده ســفر توســط آمریکا اولین بار در ژانویه ۲۰۲۰ 
برای ممانعت از شیوع کروناویروس علیه چین اعمال شد. کشورهای دیگر پس 
از آن شامل این محدودیت ها شدند، تازه ترین آن ها هند بوده است که از ماه 

مه مشمول این محدودیت شد.

درخواست امتناع از سفر به ایران توسط استرالیا
وزارت امورخارجه استرالیا از شهروندان خود، به ویژه شهروندان با تابعیت 

ایرانی خواست از سفرهای غیر ضروری به ایران بپرهیزند.
به گزارش ایســنا، وزارت امورخارجه اســترالیا در اطاعیه ای از شهروندان 
این کشور خواســت تا در شرایط کنونی به ایران سفر نکنند. در این اطاعیه 
که روی وب ســایت وزارت امورخارجه استرالیا قرار گرفته است به شهروندان 
اســترالیایی، به ویژه با تابعیت ایرانی توصیه شــده که به دلیل شیوع ویروس 
کرونــا در ایران و خطر ابتا به این بیماری و همچنین باتوجه به گزارشــات 
درباره برخی اعتراضات در چند شهر ایران، بهتر است به این کشور سفر نکنند 

و در صورت سفر به ایران در تجمعی شرکت نکنند.

 تاکید ظریف بر همکاری ایران و کوبا
 در حوزه بیوتکنولوژی

دکتر ویســنته ورز بنکومو رئیس موسسه تولید واکسن فینای کوبا که به 
کشورمان سفر کرده اســت بعد از ظهر امروز با محمد جواد ظریف وزیر امور 

خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش ایسنا، وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار با اشاره به روابط 
دوســتانه دو کشــور، همکاری ایران و کوبا در حوزه بیوتکنولوژی و مهندسی 

ژنتیک، به ویژه تولید واکسن را بسیار مهم ارزیابی کرد. 
دکتر ویســنته نیز در این دیدار توضیحاتی در رابطه با همکاری موسسات 
واکســن سازی دو کشور جهت تولید واکسن کوید ۱۹ و  ویژگی های منحصر 
به فرد این واکســن ارائه و از ظریف و وزارت امور خارجه برای پیشبرد سریع 

همکاری دو کشور جهت تولید واکسن مشترک تشکر و قدردانی کرد. 
سفیر کوبا نیز در این دیدار سفر سال گذشته ظریف به این کشور  را جهت 
آغاز  همکاری موسســات پاســتور ایران و فینای کوبا برای تولید مشــترک 

واکسن کوید ۱۹ بسیار مهم توصیف کرد.

 اهمیت استراتژیک رخ نمایی ناوگروه ارتش
 در سنت پترزبورگ

ناوگان دریایی ارتش جمهوری اســامی ایران در پاسخ به دعوت نیروی دریایی 
ارتش روســیه جهت حضور در ۳۲۵ امین ســالگرد تاسیس این نیرو، در عملیاتی 
تاریخی، با دو شــنار بومی خود، با نبود هیچ تجربه قبلی از پیمودن مسیر پیش رو 
و گام برداشــتن برای اولین بار در این مســیر، موفق شد در صحت و سامت، با ۴ 
روز پیشی گرفتن از برنامه مقرر و پیمایش مسیر بدون پهلوگیری مجدد، راهبردی 
بودن خود را به رخ همگان بکشد و در یکی از مهم ترین رژه های دریایی جهان، از 
لحاظ سیاســی و نظامی حضور یابد. به گزارش ایسنا، از دیرباز یکی از شاخصه های 
اصلی توســعه هر کشور، اتصال به دریا و توان دریانوردی آن کشور بوده، از این رو 
خطوط دریایی هر ساله جای خود را در مسیر های تجارت اصلی، ارتباط بین قاره ای 
و اتصــال فرهنگ، بیش از پیش محکم کرده اند و همین امر باعث شــده تا حفظ 
ایمنی این خطوط و توان دریانوردی فرا منطقه ای، برای هر کشور به منزله دستی 
برتر نســبت به شرایط اقلیمی و همسایگان خود باشد؛ همان طور که هر عاقه مند 
به حوزه دریانوردی می داند، وجود ناوگان توانمند در دریا اعم از ناوگان های تجاری 
و نظامی اسکورت، یکی از مهم ترین شاخصه ها برای هر حکومت در زمان حیاتش 
بوده و هست؛ چنانچه برای سال ها نام نیروی دریایی بریتانیا در پهنه دریا باعث ایجاد 
رعب و وحشت برای هر ناوگان دیگر بود. هر چند که وضعیت فعلی این نیرو با توجه 
به کسر بودجه، تعداد کم شناور و ایرادات متعدد شناورها در آب های گرم شباهتی 

به سابقه درخشان آنها ندارد.
هرساله و هم زمان با سالگرد تاسیس نیروی دریایی روسیه توسط پتر کبیر، رژه 
دریایی بزرگی در روسیه با حضور انواع شناورهای عملیاتی در نیروی دریایی روسیه 
به انجام می رسد؛ امســال و در ۳۲۵ امین سالگرد تاسیس نیروی دریایی روسیه، 
در لیست دعوت شدگان این رزمایش، نیروی دریایی جمهوری اسامی ایران نیز با 
ناوگروه تماماً ایرانی خود، متشکل از ناوچه سهند و ناوبندر مکران، پس از شکستن 
رکورد دریانوردی کشــور در مســافت و مدت زمان عملیات، همراه با ناوگروه های 
هند و پاکســتان در یکی از مهم ترین رژه های دریایی جهان، از لحاظ سیاســی و 
نظامی حضور یافت. ناوگان دریایی ایران با توجه به سهم ۹۰ درصدی خطوط دریایی 
در تجــارت ایران، از اهمیت ویژه ای برخوردارند و حفظ امنیت آنها در مســیرهای 
عبوری، به اولویتی غیر قابل چشــم پوشی بدل گردیده؛ از دهه ۶۰ تاش بی وقفه 
ناوگان نیروی دریایی ارتش، در حوزه دریای عمان، خلیج عدن و ســپس اقیانوس 
هند برای حفظ ایمنی کاروان های تجاری در مقابل دزدان دریایی، در جریان بوده 
و نیروی دریایی راهبردی ایران، امســال قدم محکم تری در راســتای ارتقاء سطح 
دریانوردی کشور برداشته و در قالب ناوگروه تماماً ایرانی خود، ناوچه سهند و ناوبندر 
مکران، با دور زدن کامل قاره آفریقا، ورود به اقیانوس اطلس، بدون پهلوگیری مجدد 
در مسیر و در نهایت عبور از کانال مانش، دریای شمال و سپس ورود به روسیه برای 
رژه ســن پترزبورگ، ضمن شکستن رکورد سابق در سفرهای دریایی نظامی ایران، 
راه گشای تجارتی به عمق قاره آمریکا و اروپا، برای ناوگان های تجاری ایران گردید و 
امروزه دیگر دامنه حضور نیروی دریایی، به عنوان حافظ امنیت ناوگان های تجاری 
خود و متحدین، محدود به قاره آسیا و اقیانوس هند نبوده و نیروی دریایی راهبردی 
ایــران، از این پس مقتدرانه در پهنه دریاهای آزاد به هرگونه عملیات در راســتای 
اهداف خود خواهد پرداخت. از مهم ترین شــاخصه های این سفر دریایی، حضور دو 
ناو تماماً بومی و گذر از مسیرهایی بود که پیش از این توسط این نیرو پیموده نشده 
بود؛ ناوگان دریایی ایران در این عملیات تاریخی، با دو شنار بومی خود، با نبود هیچ 
تجربه قبلی از پیمودن مسیر پیش رو و گام برداشتن برای اولین بار در این مسیر، 
موفق شد در صحت و سامت، با ۴ روز پیشی گرفتن از برنامه مقرر و پیمایش مسیر 

بدون پهلوگیری مجدد، یک بار دیگر راهبردی بودن خود را به رخ همگان بکشد.

کنسولی 

رویداد

استراتژیک

رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با نخست 
وزیر عراق دست نوشته ای که در آن اشاراتی به 
ایران هم شده بود، به همراه داشت که از متن 

آن از دید رسانه ها مخفی نماند.
به گزارش ایســنا به نقل از القدس العربی، 
دوربین خبرنــگاران تصویر برگــه ای را ثبت 
کردند کــه جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا 
در دیــدار با مصطفی الکاظمی،نخســت وزیر 

عراق در دست داشت.
دست نوشته جو بایدن حاوی دو جمله است 
که با بزرگنمایی تصویر قابل خواندن اســت؛ 
جمله اول درخصوص تصمیم واشنگتن درمورد 
پاســخ به حمله علیه نیروهــای آنان در عراق 
است و در جمله دوم آمده است که ایران باید 

توقف حمات علیه آمریکا را جدی بشمارد.
بر اساس این گزارش، علیرغم اینکه محتوای 
دقیق این دست نوشته واضح نیست اما به نظر 
می رســد درخصوص مساله حماتی است که 
آمریکا مدعی است مجموعه های مسلح مورد 
حمایت ایران در عراق علیه نیروهای آمریکایی 

انجام می دهند.
فعاالن فضای مجازی با انتشار تصاویر این 
دیــدار می گویند، احتمال اینکه بایدن ســهوا 
دست نوشته خود را مقابل دوربین خبرنگاران 
قرار داده باشد کم است و به نظر می رسد این 

اقدام بیشتر ارسال پیام به ایران بوده است.
معامله بایدن و الکاظمی

در این میان ، روزنامه االخبار چاپ بیروت 
نوشت که ایاالت متحده تاش می کند موافقت 
عراق برای اشــغال این کشور را به دست آورد 
و ایــن بار، این مهم پس از تغییر نام مأموریت 
آمریکا و تبدیل آن به »نیروهای مستشــاری« 
برای جنگ با داعش، واقع می شــود، تا مانعی 
باشد در برابر درخواستها برای خروج نیروهای 
آمریکایی از عراق، این مســاله در دیدار بایدن 
و الکاظمی رسما اعام می شود. به نظر می رسد 
این اقدام واشــنگتن با هدف »ساکت کردن« 
نیروهایی در عراق صورت می گیرد که خواهان 
خــروج کامل آمریکایی ها هســتند، اما هدف 
واقعی از باقی ماندن این نیروها تحت عناوین 
دیگــر، مقابله با ایران و متحــدان ان در عراق 
و ســوریه است، هدفی که نیروهای عراقی نیز 
برای تحقق آن با واشنگتن همراهی می کنند، 
به ایــن امید که به کمک آمریــکا بتوانند در 

درگیری سیاســی با هم پیمانان تهران، موفق 
باشند.

به گزارش ســرویس بین الملل »انتخاب«، 
در ادامه این مطلب آمده اســت: این دریافتی 
از خاصه مذاکرات آمریکا و عراق در چارچوب 
گفتگوهای راهبردی در مورد خروج نیروهای 
آمریکایی اســت. مأموریــت نیروهای جدید 
آمریکا، ظاهرا ارائه حمایت هوایی، لجستیکی، 
مشاوره ای و اطاعاتی برای نیروهای عراقی در 
مبارزه با داعش است، اما این توصیف، منعکس 
کننده کامل واقعیت نیســت، چــرا که بیانیه 
پنتاگون در مورد مذاکراتی که مشــاور امنیت 
ملــی عراق آن را رهبری کــرد، به این مطلب 
اشــاره داشــت که دو طرف بر نیاز نیروهای 
آمریکایی به تامین امنیت از ســوی نیروهای 

امنیتی عراق تاکید کردند.
ایــن عبارت اخیــر، با اینکه از هر اشــاره 
مســتقیمی به ایران خالی است، نشان دهنده 
نیــاز نیروهای اشــغالگر به حمایــت در برابر 

تهدیدی است که به عقیده واشنگتن، از سوی 
تهران و نیروهای وابسته به آن، وجود دارد.

در این میان، رهبر اقلیت در کنگره، مکونل، 
تصریح کــرده زمان حاضر بــرای اعام پایان 
مأموریت امریکایی ها در عراق، مناسب نیست، 
چرا که حضور داعش در عراق و ســوریه ادامه 

دارد.
به هر حال، این تغییر در طبیعت مأموریت 
آمریکا، به تصمیم مجلس نمایندگان عراق در 
مورد اخراج نیروهای آمریکایی از این کشــور 
پاســخ مثبت نمی دهــد. اختــاف نظر بین 
نمایندگان مجلس عراق و انچه در حال حاضر 
مورد مذاکره قرار می گیــرد، منعکس کننده 
این واقعیت اســت که تمــام نیروهای عراقی 
خواســتار خروج کامل آمریکا از عراق نیستند 
و ایــن اختاف حتی در بین نیروهای شــیعه 
نیز وجود دارد، عــده ای از عراقی ها به دنبال 
بقای حضور آمریکا در این این کشور هستند، 
تا توازنی با نفوذ تهران در عراق ایجاد شود، به 

همین دلیل و در ســایه وجود مخالفت محکم 
با حضــور آمریکایی ها در عــراق، پیش بینی 
می شود پس از بازگشت الکاظمی از واشنگتن، 
جدال شدیدی در این کشور عربی ایجاد شود.

در همین رابطه، نماینده ائتاف الفتح، کریم 
علیوی تاکید می کند با بقای نیروهای اشغالگر 
مخالف اســت. وی در گفتگو با االخبار تصریح 
کرده مذاکره ضروری است و ما از آن استقبال 
می کنیم، باقــی ماندن نیروهــای آمریکایی، 
باعث نگرانی ماســت، چرا که آمریکایی ها در 
مســائل عراق دخالت و حــق حاکمیت ما را 
نقــض می کنند و جامعه بیــن الملل، عراق را 
یک دولت اشــغال شده می داند. علیوی خاطر 
نشــان می کند ما در مجلــس نمایندگان به 
خروج نیروهای آمریکایــی از عراق رأی داده 
ایم و تصمیــم دیگری نداریم. امــا مذاکرات 
یک امر طبیعی برای تســریع در روند خروج 

آمریکایی هاست.
در مقابل، به نظر نمی رســد موضع جریان 

ملی الحکمه به رهبری عمار الحکیم به همین 
شــدت باشــد، همانطور که فادی الشــمری، 
در گفتگــو با االخبار تصریــح می کند: نیاز به 
نیروهای خارجی منتفی شده و تصمیم پارلمان 
عراق، اخراج نیروهای بیگانه از این کشور است، 
اما ما ارزیابی اهمیت وجود مشاوران و مربیان 
نظامی در چارچوب مأموریت ائتاف بین المللی 

را به دولت عراق واگذار می کنیم.
الشمری همچنین از حمایت جریان الحکمه 
از همکاری امنیتی بین دو کشــور به شــرط 
احترام به حــق حاکمیت عراق و عدم دخالت 
در مســائل داخلی آن خبر داده و رضایت این 
جریان از اقدامات هیئت مذاکره کننده عراقی 
بــا آمریکایی ها را ابراز کرد، بــه این دلیل که 
معتقد است پالســهایی که از مذاکره با امریکا 
می رســد، حاکی از موفقیت عــراق در تعیین 
زمان عقب نشــینی نهایی نیروهای آمریکایی 
است که در صورت تحقق، یک پیروزی بزرگ 

برای عراق محسوب می شود.
بــا این حال، موضــع الکاظمی در گفتگو با 
روزنامه واشنگتن پست به شکل متفاوتی بود، 
چــرا که وی صراحتا از ادامــه نیاز به حمایت 
در زمینه اطاعات، آموزش و مشاوره از سوی 
آمریکایی ها ســخن گفت. اما بسیاری از آنچه 
در میز مذاکرات مطرح می شــود، هنوز علنی 
نشده، از جمله تعداد سربازان آمریکایی که در 
عراق باقی می مانند، همانطور که هیچ اطاعی 
در مــورد پایگاههای آمریکایی و در رأس آنها، 
پایگاه عین االســد و پایگاه نظامی در فرودگاه 

اربیل، افشا نشده است.
بــه طور کلی، آمریکایی هــا در مورد عقب 
نشــینی صحبت نمی کنند، بلکه بحث آنها در 
خصوص بقای تعدادی از ســربازان آمریکایی 
تا زمانی نا مشــخص است. آمریکایی ها تمایل 
زیادی به تاکید بر متفاوت بودن شرایط عراق 
و افغانستان دارند، در مورد افغانستان، ایاالت 
متحــده نیروهای خود به اســتثنای تعدادی 
ســرباز که وظیفه آنها حفاظت از سفارت آن 
است را خارج می کند، در صورتی که در عراق، 
تمرکز واشنگتن در مرحله بعد روی پهپادهایی 
است که تهدیدی برای آمریکا بوده و متکی بر 
تکنولوژی پیشــرفته ایران است و آمریکایی ها 
در تاش برای یافتن راه مقابله با این پهپادها 

هستند.

دست نوشته رئیس جمهوری آمریکا در دیدار نخست وزیر عراق مورد توجه قرار گرفت

پیام بایدن به ایران در دیدار با الکاظمی

هاآرتص بررسی کرد

جهش قدرت پهپادی ایران

هاآرتص نوشــت در گزارش مفصلی نوشت 
کــه در جنگ طوالنی بین ایران و رقبای آن در 
خاورمیانه، تهران به طور فزاینده ای از پهپادها 
برای انجام حمات استفاده می کند. در ماه مه و 
ژوئن، ایرانیان دست کم سه حمله از این دست 
را علیه پایگاه های آمریکایی در ســوریه و عراق 

ترتیب دادند.
در ادامه این مطلب آمده است ، پیش از این، 
در تاریخ ۱8 ماه مه، در حالی که اســرائیل در 
جنگ هوایی با غــزه درگیر بود، یک هواپیمای 
بدون سرنشین ایرانی از عراق پرتاب شد، از اردن 
عبور کرد و قبل از اینکه در دره بیت شــعان در 
شمال ســقوط کند، وارد فضای هوایی اسرائیل 
شــد. تل آویو جزئیات کمی در مورد سرنگونی 
این هواپیما منتشر کرد، اگرچه بنیامین نتانیاهو 
نخســت وزیر وقت و آویو کوچاوی، رئیس ستاد 
کل ارتش اســرائیل در پایــان نبردها با غزه در 
ســخنرانی های خود به ماجرای این هواپیمای 
بدون سرنشین اشاره کردند. نتانیاهو این حادثه 
را گواهــی بر ایــن موضوع می داند کــه ایران 

حامی واقعی تروریسم در خاورمیانه است.
ژنرال مک کنزی، رئیس ســازمان فرماندهی 
مرکزی ایاالت متحده )ســنتکام( در ماه آوریل 
هشدار داد که منطقه خاورمیانه در حال تبدیل 
شدن به محلی برای سنجش هواپیماهای بدون 
سرنشین است که اکثر آنها ساخت ایران هستند. 
البته ایران تنها بازیکنی در منطقه نیست که به 
اســتفاده از این ساح ها و در اختیار داشتن آنها 
عاقمند است. این هواپیماهای بدون سرنشین 

به حماس که قبًا و طــی جنگ ماه مه آنها را 
آزادانه به کار می گرفت، اجازه داد تا حدودی به 

برتری هوایی گسترده اسرائیل پاسخ دهد.
از  منطقــه  درک   ۲۰۱۹ ســپتامبر  در 
هواپیماهای بدون سرنشــین متحول شــد. این 
زمانی بود که ایران به تأسیسات نفتی عربستان 
حمله کرد. این حمله صدمات زیادی به سایتی 
از آرامکوی عربســتان، بزرگترین شرکت نفتی 
جهان وارد و صادرات نفت از پادشــاهی را برای 

چندین ماه مختل کرد.
موفقیت بزرگ ســپاه پاسداران ایران شامل 
حمله هماهنگ هواپیماهای بدون سرنشــین و 
موشــک های کروز به اهدافی در فاصله ۱۰۰۰ 
کیلومتری، کارشناسان نظامی اسرائیل و غرب را 
مبهوت کرد. بــرای ایرانیان مهم نبود که ظاهراً 
بســیاری از هواپیماهای بدون سرنشین آنها به 
هدف خود نرســیده اند. بلکــه تأثیری که این 
حمات بر آگاه سازی طرف های مقابل از توانایی 

نظامی ایران داشت، مهمتر بود.
ارتش اســرائیل معتقد اســت کــه انتخاب 
مقامــات ایــران در مــورد توســعه گســترده 
هواپیماهای بدون سرنشــین این کشور منطقی 
اســت. این تصمیم با اخاق قدیمی ایران که به 
پیشرفت علمی و فناوری، تولید مستقل و اتکا به 

نفس عاقه دارد، هماهنگ است.
یکی از فرماندهان ارشد ارتش ایران تصریح 
کرده است که ایران هواپیمای بدون سرنشین با 
برد 7۰۰۰ کیلومتر دارد. از ســوی دیگر، به نظر 
می رسد که اقدامات ایران علیه مواضع اسرائیل 

در دریا تا حد زیادی عمدی و نمادین است. در 
واقــع، تهران می خواهد توانایی نظامی خود را به 

دیگران نشان دهد.
باید دقت داشــته باشــیم کــه ایرانی ها در 
ساخت ماکت از ساح های پیشرفته تولید شده 
در کشورهای دیگر بر اساس مهندسی معکوس 
تخصص دارنــد. گاهی اوقات ایــن ماکت ها از 
کیفیــت باالیی برخوردارنــد و بعضی مواقع نیز 
به حــد اعا نیســتند. به طور کلــی، برخی از 
محصوالت نهایی با استانداردهای غربی مطابقت 
ندارند اما ایران معتقد اســت که نتایج به اندازه 

کافی خوب هستند.
محدودیت های عملیاتی و استراتژیک نیز در 
اقدامات نظامی ایران نقش دارند. سالها ایران در 
ســاخت موشــکهای با بردهای مختلف سرمایه 
گذاری کرده اســت. مشــکل این است که یک 
موشــک بالستیک سنگین، بدشــکل و انعطاف 
ناپذیر است. درست است که موشک ها یک عامل 
بازدارنده مهم هســتند، اما سر و صدای زیادی 
دارند و نمی توان آنها را مانند هواپیماهای بدون 
ایران موشک ها  انکار کرد. هنگامی که  سرنشین 
را پس از ترور قاسم ســلیمانی، فرمانده نیروی 
قدس سپاه پاسداران به پایگاه های آمریکایی ها 
در عراق پرتاب کرد، واشــنگتن واکنش تندی 

نشان داد.
اما یک منبع نظامی در اســرائیل می گوید: با 
در اختیار داشتن هواپیمای بدون سرنشین شما 
بهتر می توانید به عملیاتی کردن رویاهایتان فکر 
کنید. در واقع اســتفاده ایرانیان از هواپیماهای 
بدون سرنشین تحت تأثیر آنچه آمریکایی ها و به 
خصوص اسرائیلی ها در قالب جنگ بین جنگ ها 

قبًا علیه تهران انجام دادند، بود.
به گزارش انتخــاب ، هارآتص تاکید کرد که 
از دیــد عملیاتی، گاهی یک ابزار فلزی ســرتیز 
و ســبک به چکش ترجیح داده می شود. کار با 
هواپیماهای بدون سرنشــین نسبتاً آسان است، 
به خدمه پرتاب کمی نیــاز دارد و جابجایی آنها 
بین بخشها و سازمانها ســخت نیست. آموزش 

ســربازان برای کار با آنها نیز آســان اســت و 
هواپیماهــای بــدون سرنشــین را می توان به 
روش هــای مختلــف و از سیســتم عامل های 
متفاوت به فضا پرتاب کرد. به لحاظ استراتژیک 
نیز می توان با اســتفاده از این هواپیماها دشمن 
را مورد آزار و اذیت قرار داد، بدون اینکه واکنش 
سختی در پی داشته باشــد که منجر به جنگ 
شود. گفتنی است، سازمانهایی که در واقع وجود 
ندارند مســئولیت برخی از حمات هواپیماهای 
بدون سرنشــین را در عراق بــه عهده گرفتند، 
هرچند می تــوان حدس زد که شــبه نظامیان 
شیعه تحت مدیریت ایران در پشت این تاشها 
بودنــد. هواپیماهای بدون سرنشــین همچنین 
جایگزینی بــرای هواپیماهــای جنگنده ایرانی 
که چیزی به جز فانتوم هــای قدیمی آمریکایی 

نیستند، به شمار می روند.
طبق نظرسنجی منتشر شده در سال جاری 
در وب ســایت Iran Primer، در سال ۲۰۰۴ 
ایرانی ها انتقال هواپیماهای بدون سرنشــین و 
قطعــات یدکی آنها را به حداقل چهار قســمت 
در خاورمیانه شــامل لبنان، عــراق، یمن و نوار 
غزه برای شــرکای خود آغاز کردند. برخی ادعا 
می کنند کــه هواپیماهای بدون سرنشــین به 
ونزوئا نیز قاچاق می شوند. گفتنی است، دولت 

این کشور روابط دوستانه ای با تهران دارد.
ایرانــی  سرنشــین  بــدون  هواپیماهــای 
بــه مأموریت هــای متفاوتــی می پردازنــد که 
شــامل مأموریت هــای جمــع آوری اطاعات 
و عملیات هــای حملــه یا انتحاری اســت. آنها 
برد هــای مختلفی دارند، از هاورکرافت با برد ۱۵ 
کیلومتر گرفته تا هواپیماهای بدون سرنشــینی 

که می توانند ۱7۰۰ کیلومتر پرواز کنند.
ایــران با حماتــی که توســط هواپیماهای 
بدون سرنشینش ترتیب می دهد، ایاالت متحده، 
اســرائیل، عربســتان سعودی و ســازمان های 
افراطی ســنی در ســوریه و عراق را هدف قرار 
داده اســت. در مقاله ای کــه فابیان هینز برای 
موسسه بین المللی مطالعات استراتژیک مستقر 

در لندن نوشــته است، تصریح کرده که تحویل 
هواپیماهای بدون سرنشــین به شــبه نظامیان 
بخشی از استراتژی نامتقارن ایران است که برای 
جبران نقاط ضعف نظامی این کشور طراحی شده 
اســت. هینز به یک رویکرد ایرانی اشاره می کند 
که شــامل ترکیبی از قاچاق اســلحه، تولید در 
کشــورهای هدف و نصب کیت های دقیق برای 

بهبود عملکرد موشک است.
در آغــاز ماه ژوئیه، هینز در توییت های خود 
درباره  نمایشــگاه ساح های ســپاه پاسداران 
در ســال ۲۰۱۴ کــه در آن هواپیماهای بدون 
سرنشــین و موشــک های جدید به نمایش در 
آمــده بود، بحث کرد. به گفته ی وی، شــواهد 
نشان می دهد که برخی از این ساح ها پنج سال 
بعد در حمله به عربستان سعودی استفاده شد.

برداشتی که از سوی ارتش اسرائیل به دست 
آمده این است که ایرانی ها کل زنجیره تولید را 
در ســاخت هواپیماهای بدون سرنشین تکمیل 
کرده اند. در این ارتباط، یک منبع نظامی تصریح 
کرد که ایرانی ها تمام اجزای اساسی هواپیماهای 
بدون سرنشــین را خودشــان در دست توسعه 
دارنــد. به طوری که می توانند به ســاخت بدنه 
هواپیما، موتور و سیســتم های ناوبری بپردازند. 
گفتنی است، تهران هواپیماهای بدون سرنشین 
را بــا هدف آزار و اذیت دشــمنان، جمع آوری 
اطاعات و بازدارندگی طراحی کرده اســت و نه 
برای پیروزی. اما پیشرفت ایرانی ها در این زمینه 

چشمگیر بوده است.
نکته مهم این اســت که در تمام جلســات 
امنیتــی اخیر بیــن مقامات اســرائیل و ایاالت 
متحده، نیاز فوری به یک واکنش پیشــرفته به 
هواپیماهای بدون سرنشــین ایران مطرح شده 
است. همزمان، همکاری اطاعاتی و راداری بین 
اسرائیل و ســنتکام که واحدهای آن در سراسر 
منطقــه پراکنده شــده اند، ارتقا یافته اســت. 
نمی تــوان منکر این موضوع شــد که این امر با 
رهگیری پهپاد ایرانی در شــمال اسرائیل در ماه 

مه مرتبط بوده است

پاریس به تهران هشدار داد

بازی جدید فرانسه با برجام
همزمــان با اعام ســفر وزیــر جنگ رژیم 
صهیونیســتی به پاریــس، ســخنگوی وزارت 
خارجه فرانســه مدعی شــد که در صورت عدم 
بازگشــت فوری ایران به پای میــز مذاکره در 
وین، جمهوری اسامی شــانس حصول توافق با 

قدرت های جهانی را به خطر خواهد انداخت.
به گزارش ایســنا، به نقــل از رویترز، اگنس 
وندر مول، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز 
دوشــنبه در کنفرانســی خبری اعام کرد: اگر 

ایران به مسیر خود ادامه دهد، نه تنها توافق بر 
سر رفع تحریم ها ، بلکه شانس به نتیجه رساندن 
گفت وگوهــای وین و احیــای برجام را به خطر 
می انــدازد. مذاکرات میان اعضای کمیســیون 

مشــترک برجام درباره احیای توافق هســته ای 
در وین و با حضــور آمریکا در مقر مذاکرات در 
ماه های گذشته جریان داشــت. آمریکا و ایران 
مذاکرات مستقیمی نداشتند و نمایندگان دولت 

آمریکا با نمایندگان ســایر اعضای برجام در این 
زمینه رایزنی کردند. چنــدی پیش خبرگزاری 
رویترز به نقل از یک منبع دیپلماتیک نوشــت 
کــه ایران به مقامات اروپایی حاضر در مذاکرات 

وین اعام کرده اســت که تا پیش از آغاز به کار 
رســمی دولت جدید در این کشــور آمادگی از 
ســرگیری مذاکرات برجامی را ندارد. این منبع 
آگاه که خواست نامش فاش نشود در ادامه گفته 
اســت که آن ها تا قبل از شــروع به کار دولت 
رئیســی برای دور جدید مذاکرات درباره احیای 
برجام آماده نیســتند، بنابراین به نظر می رسد 
کــه رایزنی های وین تا اواســط اوت )ماه آینده 

میادی( انجام نشود.

شــورای همکاری خلیج فارس در سال های 
اخیر تا مرز فروپاشــی پیش رفت. تنها کارویژه 
این شــورا در شــرایط کنونی صدور گاه و بیگاه 

بیانیه های ضدایرانی است.
»نایف الحجرف« دبیرکل شــورای همکاری 
خلیــج فارس روز شــنبه در نشســت مجازی 
در مرکــز تحقیقات خلیج فــارس در اظهاراتی 
بی اساس مدعی شد: ایران برخاف همه قوانین 
بین المللی، با مداخله خود در امور داخلی ســایر 

کشورها، منطقه را بی ثبات می کند.
 وی با بیان اینکه موشــک های بالستیک و 
پشــتیبانی از شبه نظامیان نیز باید در مذاکرات 
در حال انجام در وین قرار بگیرد، گفته است این 
مذاکرات نباید تنها به احیای برنامه جامع اقدام 
مشترک مربوط به برنامه هسته ای ایران محدود 

شود.
الحجرف با بیان اینکه امنیت جهان، در گروه 
امنیت در خاورمیانه اســت و مدعی شد: شورای 
همکاری خلیج فارس نقش مهمی در دســتیابی 
به ثبــات و حفظ صلح و امنیــت در منطقه و 
جهان داشته اســت زیرا در ۴۰ سال گذشته با 

جامعه بین المللی به طور ســازنده درگیر بوده و 
به تعهدات خود در مبارزه با تروریسم عمل کرده 

است.
 البته کسی در تهران از این سخنان تکراری 
تعجب نکرده اســت. این رویکرد مداخله جویانه 
در روابط خارجی ایران سال هاســت که از سوی 
برخی از اعضای شــورای همکاری خلیج فارس 
دنبال می شود. سال گذشته هم زمانی که پایان 
تحریم تســلیحاتی ایران مطرح بــود، دبیرکل 
شــورای همکاری خلیج فارس همسو با ترامپ 
رییس جمهوری پیشین  آمریکا با ارسال نامه ای 
به شورای امنیت ســازمان ملل متحد خواستار 
تمدید تحریم خرید و فروش تســلیحاتی ایران 
شــد.وزیران خارجه کشورهای شورای همکاری 
خلیج فــارس اواخر خرداد ماه گذشــته مدعی 
شدند که باید اعضای این شورا در گفت وگوهای 

هسته ای با ایران مشارکت داشته باشند.
 البته واقعیت این است که شورای همکاری 
خلیج فارس ترکیب همگن و یکدستی ندارد. از 
این جهت نباید سخنان دبیرکل شورای همکاری 
خلیج فارس را بازتاب مواضع تمامی اعضای این 

شورا تلقی کرد. شــورای همکاری خلیج فارس 
تاکنون نتوانســته قدرت واحــدی در برخورد با 
کشــورهای منطقه ایجاد کند، سیاست قطر و 
عمان با بقیه دولت ها متفاوت اســت. به عنوان 
مثال می توان گفت کــه تلقی عمان از تعامل و 
همکاری با ایران با عربســتان سعودی متفاوت 
عمده دارد.  شــورای همکاری خلیج فارس در 
ســال های اخیر با اختافاتی که بین اعضای آن 
رخ داد تا مرز فروپاشی پیش رفت با این وجود به 
نظر می رسد تنها انگیزه ودلیل حفظ و ماندگاری 
این شورا صدور گاه و بیگاه بیانیه های ضد ایرانی 
در مقاطع مختلف بوده است. بیانیه هایی که نقش 

برادر بزرگتر در صدور آنها واضح و آشکار است.
 ایران در ســال های اخیر تاش های زیادی 
کرد تا ســوء تفاهمــات با کشــورهای منطقه 
را برطــرف کنــد و در مقاطع مختلف دســت 
دوستی را برای همسایگان دراز کرد با این حال 
سیاستگذاری و سمت و سوی این کشورها عمدتا 
تابعی از مناسبات آنها با قدرت های فرامنطقه ای 
بوده است. از این جهت هرگاه روابط ایران با غرب 
و مشخصا آمریکا در مسیر تنش زدایی بوده، این 

کشورها هم در مســیر تنش زدایی با ایران گام 
برداشته اند ولی هرگاه مناســبات ایران با غرب 
و آمریکا به تیرگی گراییده این کشــورها تاش 
کرده اند از این فضا بهره برداری کرده و نقشــی 
هم افزا با بازیگران فرامنطقه ای در اعمال فشار بر 
تهران ایفا کنند. طی هفته های اخیر البته گفت 
و گوهایی میان ایران با عربستان با وساطت عراق 
انجام شد. این گفت و گوها  همانطور که انتظار 
می رفت با اســتقبال فضای سیاسی و رسانه ای 
ایران قرار گرفــت و انتظار می رود که این گفت 
و گوها به نتایج مثبتی منجر شود. بدیهی است 

که تنش زدایی در منطقه از هزینه های باوجه بر 
ملت های مسلمان منطقه می کاهد و می تواند فضا 
را برای ثبات، امنیت رشــد و رفاه منطقه فراهم 
کند. ولی واقعیت این است که عربستان به عنوان 
مهره اصلی و اثرگذار شــورای همکاری در گفت 
و گوها با ایران نیم نگاهــی به مذاکرات احیای 
برجــام در وین دارد.براین اســاس اگر مذاکرات 
احیای برجام در وین به سرانجام مشخصی برسد 
می توان انتظار گشایش در مناسبات منطقه ای را 
داشت و اگر فرایند گفت و گوها متوقف شود بعید 

نیست شاهد تغییر در رویکرد عربستان باشیم.

 دشمنی با ایران؛ کارکرد انحصاری شورای همکاری خلیج فارس


